Niżej wymienieni producenci profili już korzystają
z nowego systemu wynajmu:

aluplast GmbH
Auf der Breit 2
76227 Karlsruhe · Niemcy
Deceuninck N.V.
Bruggesteenweg 164
8830 Hooglede-Gits · Belgia
GEALAN Fenster-Systeme GmbH
Hofer Straße 80
95145 Oberkotzau · Niemcy

Ogólne pytania dotyczące systemu prosimy kierować do:
European PVC Window Profile and related
Building Products Association | EPPA ivzw
Telefon: +32 27 39 63 81
info@eppa-profiles.eu

Serwis, dyspozycyjność i
bezpieczny transport
System zarządzania obrotem palet dla producentów
profili okiennych z tworzywa sztucznego

W sprawach związanych ze szczegółami dotyczącymi obrotu i rozliczeń prosimy o kontakt z producentem profili.

Epwin Group of Companies
1B, Stratford Court, Cranmore Boulevard, Solihull, B90 4QT · Anglia
L.B. Profile GmbH
Am Schlirfer Weg 2–4
36358 Herbstein · Niemcy
profine GmbH
Mülheimer Straße 26
53840 Troisdorf · Niemcy
REHAU AG + Co
Otto-Hahn-Straße 2
95111 Rehau · Niemcy
Salamander Industrie-Produkte GmbH
Jakob-Sigle-Straße 58
86842 Türkheim · Niemcy

European PVC Window Profile and related
Building Products Association | EPPA ivzw
Avenue de Cortenbergh 71 · 1000 Brüssel · Belgia
Telefon: +32 27 39 63 81· Faks: +32 27 32 42 18
info@eppa-profiles.eu · www.eppa-profiles.eu

Schüco Polymer Technologies KG
Selauer Straße 155
06667 Weißenfels/Borau · Niemcy
VEKA AG
Dieselstraße 8
48324 Sendenhorst · Niemcy

Stowarzyszenie ds. Jakości Produktów z Tworzywa Sztucznego
Am Hofgarten 1–2 · 53113 Bonn · Niemcy
Telefon: +49 228 766 76 54 · Faks: +49 228 766 50
info@qke-bonn.de · www.qke-bonn.de
Aktualizacja:: 09/2019 | Zdjęcie: profine GmbH

European PVC Window Profile and related
B u i l d i n g P r o d u c t s A s s o c i a t i o n | E P PA i v z w
Q u a l i t ä t s v e r b a n d K u n s t s t o f f e r z e u g n i s s e e . V.

Zarządzana gospodarka obiegowa –
dodatkowa korzyść w ramach łańcucha
wartości

sięcznego obrotu skumulowanego i wynosi jedną paletę na

Przykładowe rozliczenia

8531 PLN plus bufor 50% na pokrycie palet będących w obrocie. W
przypadkach szczególnie uzasadnionych bufor ten może wynosić

Ilość palet zwolniona z opłat

także 75%. W takiej sytuacji uwzględnia się wszelkie sytuacje szcze-

3-miesięczny obrót

gólne, jakie są związane ze stanami magazynowymi. Z nadwyżką

Odpowiedni podstawowy stan magazynowy

na magazynie mamy do czynienia, gdy ilość palet u klienta będzie

(8531 PLN = 1 paleta)

większa niż ilość palet zwolniona z opłat w danym okresie czasu.

+ bufor 50 %

jednej strony jest to związane z wymogami określonymi w

3 systemy usprawniające zwroty

= ilość palet zwolniona z opłat

ustawie dotyczącej gospodarki obiegowej, a z drugiej strony

Opcja 1: System wynajmu

z ochroną zasobów.

Za każdą paletę, o jaką będzie przekroczona ilość palet zwolniona

Producenci profili co roku inwestują duże środki w ramach za-

z opłat, będzie pobierana opłata za wynajem. Kwota za wynajem

stępczych działań związanych z kompensacją deficytów palet.

wynosi 38 PLN za miesiąc i paletę.

Wielu producentów profili już zareagowało na taką sytuację,

Opcja 2: System kaucyjny

aktywnie kontrolując przepływ swoich pojemników transpor-

Kaucja wynosi od 640 do 1280 PLN za paletę. Rzeczywista kwota

towych wielokrotnego użytku. Europejskie Stowarzyszenie

wynika z wartości zakupu palety. Faktury wewnętrzne można wy-

Stan magazynowy

Profili Okiennych z Tworzywa Sztucznego, EPPA ivzw i Stowa-

stawiać na dwa sposoby: (a) Wysyłane i przyjmowane palety są roz-

Ilość palet zwolniona z opłat

rzyszenie ds. Jakości Produktów z Tworzywa Sztucznego, QKE,

liczane wzajemnie w cyklach miesięcznych, a faktura jest wystawia-

Nadwyżka na magazynie

podjęły tę inicjatywę, opracowując trzy opcje zorientowane

na w odniesieniu do różnicy; lub (b) rozliczana jest każda wysyłana

Wynajem (38 PLN/szt.)

na stowarzyszenia, wspomagające procesy związane ze zwro-

paleta, a za każdą przychodzącą paletę dokonywany jest zwrot.

Sprawna obsługa zwrotów wyposażenia transportowego wielokrotnego użytku jest podstawą szybkiej i płynnej realizacji
dostaw. W niemal wszystkich branżach związanych z obrotem
towaru przyjęły się systemy wynajmu i systemy kaucyjne. Z

tami palet: system wynajmu, system kaucyjny i rozszerzony
system zarządzania relacjami z klientami. Każdy producent
profili ma do wyboru jedną z trzech opcji: Wszelkie obowiązujące umowy zachowują swoją ważność i mogą być realizowane dalej.
Dzięki centralnemu zarządzaniu zwrotami palet zwiększa się

Opcja 3: Rozszerzony system zarządzania relacjami z klientami
Warunki zwrotów określa umowa zawarta między producentami

nic nowego, ponieważ przemysł związany z produkcją szyb z
powodzeniem wykorzystuje już porównywalny system. Korzyści producentów profili i okien widać jak na dłoni: serwis,
dyspozycyjność i bezpieczny transport.

Ilość palet zwolniona z opłat i nadwyżka na
magazynie
Zalecana ilość palet zwolniona z opłat odnosi się do 3-mie-

• Nadwyżka na magazynie x 38 PLN/szt = miesięczny czynsz
Przykład 1

Przykład 2

120 sztuk

85 sztuk

90 sztuk

90 sztuk

30 sztuk

0 sztuk

1152 PLN

0 PLN

Przykład rozliczenia dla systemu kaucyjnego
• W odniesieniu do wysyłanych palet naliczana jest kaucja,
zwrot następuje w momencie, gdy paleta dociera do ustalonego punktu zbiórki.

stanu magazynowego1 producent profili musi wystawić w związku
go klient może wykupić palety.

90 sztuk

nadwyżka na magazynie

informacji do klientów. W przypadku utrzymującej się nadwyżki

nie w wyjątkowych sytuacjach. Dla branży okiennej nie jest to

30 sztuk

• Stan magazynowy minus ilość palet zwolniona z opłat =

palet, (b) system kontrolny oraz (c) sposób regularnego przesyłania

z nim fakturę według opcji 1. W ramach rozwiązania alternatywne-

60 sztuk

Przykład rozliczenia dla systemu wynajmu

profili a klientami. Umowa reguluje (a) system identyfikacji zwrotów

ich dyspozycyjność; obciążenia finansowe pojawiają się jedy-

511849 PLN

Przykład 1

Przykład 2

Wydane palety

500 sztuk

500 sztuk

Zwrócone palety

450 sztuk

550 sztuk

810 PLN

1280 PLN

Kaucja jednostkowa
Obciążenie

Rozbieżności w stanach magazynowych

40521 PLN

Uznanie		
63981 PLN

Jeśli rzeczywisty stan magazynowy będzie odbiegał od wyliczonej
ilości zwolnionej z opłat, wówczas różnicę należy zafakturować
zgodnie z opcją 1 lub 3. Jeśli dany producent profili wykorzystuje
opcje 2, w przypadku nadwyżki w magazynie należy rozliczać kaucję. Odpowiednie kroki należy podejmować w ciągu roku od momentu stwierdzenia nadwyżki w magazynie.

„Utrzymujący się” stan dotyczy sytuacji, w których nadwyżka
na magazynie utrzymuje się przez okres przekraczający jeden rok.
1

